
Moció de rebuig a la destitució  il·legal del President de la Generalitat i de 

tot el seu govern, de la dissolució il·legal de la legislatura i a la 

convocatòria il·legal d’eleccions autonòmiques. 

 
Segons el govern espanyol totes aquestes mesures s’han pres en aplicació de 

l’article 155 de la Constitució Espanyola. 

L’artícle 155 de la Constitució Espanyola diu literalment: 

“Artículo 155.  

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u 

otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés 

general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la 

Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por 

mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a 

aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 

mencionado interés general. 

 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno 

podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.” 

Aquest redactat només contempla que l’Estat prengui mesures per fer complir la 

legalitat espanyola a les autoritats autonòmiques. En cap cas permet la destitució 

del president de la Generalitat ni de cap càrrec de la seva confiança, ni, 

evidentment, de tot el govern de la Generalitat. Més quant els mateixos redactors 

de la Constitució van rebutjar incloure aquestes mesures proposades per Alianza 

Popular abans de la seva aprovació. 

Tampoc contempla en cap cas la dissolució del Parlament de Catalunya: 

El Parlament, en circumstàncies normals, és indissoluble. Fins sota la dictadura 

franquista es va mantenir viva a l’exili la institució parlamentària, com a símbol de 

la continuïtat de les institucions democràtiques. El Parlament, com a institució de la 

Generalitat, és permanent: no se succeeixen els parlaments, sinó les legislatures.  

I les legislatures només es dissolen en tres supòsits: 

1-  expiració del mandat legal  

2- dissolució automàtica (en cas que cap candidat no resulti investit) 

3- dissolució anticipada (per decret del president de la Generalitat) 

Per tant, l’única autoritat que pot dissoldre anticipadament la legislatura és el 

President de la Generalitat, i a l’article 155 de la Constitució Espanyola no hi ha cap 

referència a la possibilitat que el govern espanyol pugui atribuir-se les funcions de 

President de la Generalitat. 

Com és lògic, i com diu l’Estatut de Catalunya, l’única autoritat que pot convocar 

unes eleccions autonòmiques és la mateixa que pot dissoldre la legislatura: el 

President de la Generalitat de Catalunya. I, com queda clar en el redactat de 

l’article 155 de la Constitució Espanyola, no hi ha cap autoritat espanyola que pugui 

atribuir-se les funcions de President de la Generalitat. 

Per tot el que s’exposa, proposem al ple l’adopció dels següents acords: 

1. Reconèixer com a President legítim de la Generalitat de Catalunya el Sr. 

Carles Puigdemont i Casamajor i com a govern legítim de la Generalitat de 

Catalunya el format per tots els seus Consellers, actualment empresonats 

arbitràriament o a l’exili. 

2. Rebutjar l’actuació del govern espanyol atribuint-se funcions il·legítimes i 

il·legals com són la destitució del President de la Generalitat i de tot el seu 

govern, la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d’eleccions 

autonòmiques. 

3. Reconèixer les eleccions del proper 21 de desembre només com el plebiscit 

que ha demanat insistentment el poble i el govern de Catalunya i no com les 

eleccions autonòmiques que vol imposar unilateralment i il·legalment el 



govern espanyol del Partit Popular amb el suport necessari del Partit 

Socialista de Catalunya i de Ciutadans. 

4. Exigir al govern de l’Estat Espanyol i als grups polítics que li donen suport 

que respectin la legalitat vigent, que posin fi a la judicialització de la política 

catalana, abandonin l’ús partidista amb què estan aplicant les lleis, respectin 

la teòrica separació de poders i reconeguin el President i el Govern legítim 

de la Generalitat de Catalunya 

5. Exigir al govern de l’Estat Espanyol i als grups polítics que li donen suport, 

que reconeguin el resultat del plebiscit que ells mateixos han convocat. 

6. Exigir l’alliberament immediat de tots els empresonats per defensar les 

seves idees polítiques i els seus compromisos subscrits amb els ciutadans de 

Catalunya mitjançant el seu programa electoral, pel qual varen ser elegits, i 

el retorn sense represàlies de tots els exiliats pels mateixos motius, ja que 

només així es pot garantir un desenvolupament del plebiscit amb totes les 

garanties democràtiques i amb la llibertat de defensar totes les opcions 

polítiques amb igualtat de condicions i sense coaccions. 

7. Comunicar al govern de l’Estat, al Congres, al Senat i a tots els grups 

polítics que en formen part, al Parlament de Catalunya i a tots els grups 

polítics que en formen part, al President de la Generalitat i a tots els 

Consellers del seu govern, l’aprovació d’aquesta moció. 

 


